
ข้อปฏิบัติการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564   และการลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

………………………………………….. 
                      

               ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 
17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตั้งแตเ่วลา 12.30 น. เปน็ต้นไป ซ่ึงที่ผ่านมา  ในวันประชุมใหญ่ สหกรณฯ์ ก าหนดให้มีการลงคะแนน
หยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามต าแหน่งทีค่รบวาระ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                   
(COVID-19) ภาครัฐก าหนดห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนมาก ซ่ึงตามค าสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช             
ที่ 3852/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่า 50 คน ส่งผลให้
สหกรณ์ฯ ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในรูปแบบเดิมได้ ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์           
ไดก้ าหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  ให้จดัประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด้  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2564  ดังนัน้ สหกรณ์ฯ ก าหนดข้อปฏิบัติการประชมุใหญ่ ประจ าปี 2564 ดังนี ้

1. การลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้ง  ก าหนดการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ในวันศกุร์ที่ 17  
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตัง้แต่เวลา 09.00 – 12.00 น. (ปิดหีบเวลา 12.00 น.)  โดยก าหนดเขตหยั่งเสียงเลือกตั้งที่ 1  ออกเป็น
หน่วยเลอืกตั้ง  4 หน่วย และใหส้มาชิกแต่ละหน่วยงานใช้สิทธิตามหน่วยเลือกตั้ง และชว่งเวลาท่ีก าหนด  โดยสหกรณ์ฯ จะ
จ่ายค่าสมนาคุณให้สมาชิกที่ไปใช้สิทธ ิ เป็นเงิน 500 บาท ณ หน่วยเลือกตั้ง 

2. การประชุมใหญ่   
(1) สหกรณ์ฯ ก าหนดรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ ดังนี ้

(1.1)  เข้าประชุม ณ ห้องประชุม ตามที่สหกรณ์ฯ จัดให้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 

(1.2) เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting  
(2) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 

(2.1) ส าหรบัสมาชิก   
(2.1.1) ให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าประชุม ณ ห้องประชุมท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด จ านวนไม่เกิน   

163 คน  โดยสหกรณ์ฯ จะให้สิทธิส าหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนกอ่น และจะประกาศ
รายชื่อ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  และจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยตรงตาม
ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้  (สมาชิกที่ลงทะเบียน แต่ไม่มีชื่อในประกาศ  และไม่ได้รบัการ
ติดต่อกลับ จะไม่สามารถเข้าประชุม  ณ ห้องประชุมได้)   

(2.1.2) ณ วันประชุม สมาชิกต้องแสดงตนลงลายมือชื่อเข้าหอ้งประชุม ไดใ้นระหว่างเวลา  
12.00 – 13.00 น. เท่านั้น   
 

/(2.1.3)... 

ผู้เข้าประชุม สถานที่ประชุม จ านวน (คน) 
(1.1) สมาชิก (รวมกรรมการ ฝ่ายจัดการฯ                        
       ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะท างาน) 
(1.2) ตัวแทนหน่วยงานภายนอก 

1) ห้องศรีธรรมราช  อาคารสถาปัตยกรรม 50 
2) ห้อง AD1307  อาคารสถาปัตยกรรม 50 
3) ห้อง 5301  อาคารเรียนรวม 5 50 
4) ห้อง 5310  อาคารเรียนรวม 5 50 

2. สมาชิกสมทบ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
(รวมกรรมการ คณะท างาน) 

5) ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา  37 
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(2.1.3) สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าหอ้งประชุมได ้ ในระหว่างวนัที่ 19 – 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ 2564  ดังนี้  
(2.1.3.1) ให้สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ ผ่าน google form โดยสหกรณ์ฯ 

จะส่ง Link ให้สมาชิก หรือให้สมาชิก scan qr-code 
(2.1.3.2) สหกรณ์ฯ ท าหนงัสือถงึหนว่ยงาน ให้สมาชิกลงทะเบียนแจ้งความจ านง          

เข้าประชุม โดยหน่วยงานตอบกลับผ่าน inbox facebook : wusaving 
(2.2) ส าหรับสมาชิกสมทบ 

(2.2.1) สมาชิกสมทบที่ประสงค์จะเข้ารว่มประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ในฐานะ                      
ผู้สังเกตการณ์ ก าหนดให้ลงทะเบียน และเข้าประชุม ณ ห้องประชุมเขาหลวง 
อาคารสหกิจศกึษา ไม่เกนิจ านวน 35 คน เท่านั้น และสหกรณ์ฯ จะให้สิทธิส าหรับ
สมาชิกสมทบที่ลงทะเบียนก่อน  โดยจะประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 8 ธันวาคม             
พ.ศ. 2564  และจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยตรงตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้                     
(สมาชิกสมทบที่ลงทะเบียน แตไ่ม่ได้รับการติดต่อกลับ จะไม่สามารถเข้าประชุม                     
ณ ห้องประชุมได้)   

(2.2.2) ณ วันประชุม สมาชิกสมทบแสดงตนลงลายมือชื่อเข้าห้องประชุม  ได้ในระหว่างเวลา 
12.00 – 13.00 น. เท่านั้น  

(2.2.3) สมาชิกสมทบสามารถลงทะเบียนได้ ในระหว่างวันที่ 19 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ 2564  
ดังนี้ 
(2.2.3.1) ให้สมาชิกสมทบลงทะเบียนเข้ารว่มประชุมใหญ่ผ่าน google form โดย

สหกรณ์ฯ จะส่ง Link ให้สมาชิก หรือให้สมาชิก scan qr-code เพื่อดาวน์
โหลดแบบฟอร์ม 

(2.2.3.2) สหกรณ์ฯ ท าหนงัสือถงึหนว่ยงาน ให้สมาชิกสมทบลงทะเบียนแจ้งความจ านง
เข้าประชุม  โดยหน่วยงานตอบกลับผ่าน inbox facebook : wusaving 

(3) การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting จ านวนไม่เกนิ 1,000 คน เฉพาะสมาชิก 
เท่านั้น  ในระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2564  ดังนี ้
  (3.1)  สหกรณ์จะส่ง Link ให้สมาชิก หรือให้สมาชิก scan qr-code  เพื่อให้สมาชิกลงทะเบียน และส่ง
รหัสซูมเพื่อใช้เป็นการเฉพาะตัวบุคคลในการเข้าห้องประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ทางอีเมลให้แก่สมาชิก เพื่อใช้            
ในการยืนยันตัวตนและแสดงตนเข้าร่วมประชุมใหญ่  
  (3.2)  ในวนัประชุม ให้สมาชิกเขา้ระบบ Zoom Meeting โดยก าหนดชื่อผู้ใช้ เป็น “ชื่อ-สกุล                   
พร้อมเลขทะเบียนสมาชิก” ได้ในระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น. เท่านัน้ 
 3.  เนื่องจากข้อจ ากัดการรวมกลุม่ของบุคคลจ านวนมากดังกล่าว สมาชิกและสมาชิกสมทบที่สนใจ ที่ไม่สามารถ 
เข้าร่วมประชุมใหญไ่ด้  สามารถรับชมการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ทาง facebook Live  ผ่าน Facebook : 
wusaving ได ้ 
 4.  สมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่  ผ่านระบบ Zoom meeting  จะต้องมีเครื่องมือ  อุปกรณ์การประชุม  
สัญญาณโทรศัพท ์รองรับการประชุมได้ตลอดเวลา เพราะหากเม่ือได้ออกจากระบบ Zoom meeting แล้ว จะไม่สามารถ
เข้าระบบได้อีก 
  5.  สหกรณ์ฯ ไม่มีการจ่ายค่าสมนาคุณให้แก่ผู้เข้ารว่มประชุมใหญ่   
 

/6. สมาชิก... 
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  6.  สมาชิกผู้ที่เข้าประชุมในห้องประชุม (ไม่รวมสมาชิกสมทบ)  และสมาชิกที่เข้าประชุมผ่านระบบ                          
Zoom Meeting  มีสิทธลิุ้นรับรางวัลที่สหกรณ์ฯ ก าหนดดังนี ้

 
 
 
 
 
 

  ทั้งนี้ ให้สมาชิกผู้ที่เข้าประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบ Zoom Meeting  :  Scan qr-code เพื่อ
ลงทะเบียน ลุ้นรับสิทธิในรางวัล ในวันประชุมใหญ่ วันศกุร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ในระหว่างเวลา 12.00 – 13.15 น. 
เท่านั้น     

รายการ จ านวน(รางวัล) รางวัลละ(บาท) จ านวนเงินรวม (บาท) 
รางวัลที่ 1  เงินสด 1 3,000 3,000 
รางวัลที่ 2  เงินสด 4 2,000 8,000 
รางวัลที่ 3  เงินสด 8 1,000 8,000 
รางวัลที่ 4  เงินสด 22 500 11,000 

รวมทั้งหมด 35  30,000 


